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KLAAR
VOOR DE START!?

van de school, dagritme kaartjes in de kleutergroepen,
stickers schoolregels in de hal, zelfstandig werken bord,
briefpapier, folder enz. Ook wordt er gewerkt aan een
nieuwe website. Kortom een totale aanpak van de huisstijl.
Het wordt ontzettend mooi en leuk!

NIEUW LOGO
Hierbij heeft u de eerste Belevenaar in nieuwe stijl in
handen. Voor de zomervakantie was al het feestelijk
onthullen van ons nieuwe logo. Op dit moment zijn we,
in samenwerking met het bedrijf Gemini druk bezig om
het logo verder in en buiten de school door te voeren.
U moet hierbij denken aan het bord aan de buitenkant

Ook nieuwsgierig geworden? We hopen u in de komende
tijd het resultaat te kunnen laten zien.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
In de week van 24 t/m 27 oktober worden de
kennismakingsgesprekken gehouden. In dit gesprek
kunt u als ouder samen met de leerkracht de start
van uw kind in de groep bespreken. Hierbij kan het
contact met de leerkracht en klasgenootjes worden
besproken als ook de werkhouding , concentratie en
de resultaten tot nu toe. Ook kunnen punten vanuit de
overdracht, groepsplan, individueel handelingsplan,
start in de connectgroep, enz. aan de orde komen.
U krijgt als ouder zo ook de ruimte om te vertellen
hoe u de start van uw kind in de groep heeft ervaren.
Via digiDuif krijgt u op woensdag 12 oktober van de
leerkracht een uitnodiging om u in te plannen voor een
kennismakingsgesprek.

VEILIGHEID NAAR SCHOOL
Hierbij wil ik u vriendelijk verzoeken om bij de aanvang
of uitgaan van de school uw auto te parkeren in de
daarvoor bestemde vakken. Voor de gymzaal is een
gele onderbroken streep. Dit is een zogenaamde
kiss and go plek. Op deze plek kunt u uw kind met
de auto afzetten, waarna u weer doorrijdt. Daarnaast
ook het verzoek niet te fietsen op de stoep, zodat ook
voetgangers veilig naar school kunnen komen. We
zullen dit ook met de kinderen in de klas bespreken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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NIEUWE TAAL – EN
SPELLINGMETHODE

Ik heb een nieuw
spelling-maatje!

Waarschijnlijk bent u tijdens de informatieavond van
uw kind door de leerkracht geïnformeerd over onze
nieuwe taal- en spellingmethode “Taal op maat” en
“Spelling op maat”. Gedurende het afgelopen schooljaar
hebben we met het hele team een zorgvuldig proces
doorlopen om tot deze keuze te komen. Eerst hebben
we met elkaar vastgesteld wat we in onze vorige
taal- en spellingmethode “Taaljournaal” misten.
De volgende punten kwamen hierbij naar voren:
Onvoldoende mogelijkheden tot differentiatie en
uitdaging, te weinig oefening bij spelling van het auditief
spellingsbewustzijn, onvoldoende ondersteuning
van visueel materiaal, onvoldoende aanbieding van
grammatica en werkwoordspelling en de aansluiting op
het Voortgezet Onderwijs bleek niet altijd even goed.
Na een drietal methoden te hebben geselecteerd,
kwamen we samen tot de keuze van “Taal en Spelling
op maat”. Deze methode is voor groep 3 t/m 8 en sluit
aan op de nieuwe inzichten in de didactiek van taal- en
spellingonderwijs en het door de overheid vastgestelde
Referentiekader Taal. Deze methode werkt met 3
niveaus net als onze reken- en leesmethode,biedt
uitdagend werk en werkt aan de taalvaardigheden:
woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en luisteren
en spreken. In het taalboek is het leerdoel van elke les
voor de leerling geformuleerd. Ook de uitleg is direct
beschikbaar en aan het eind van een les kan de leerling
in zijn werkboek checken wat hij heeft geleerd. Spelling
op maat werkt op dezelfde manier. Bij spelling kunnen
kinderen gebruik maken van een opzoekboekje
Spelling-maatje waarin alle spellingscategorieën
een voor een worden uitgelegd. Daarnaast
maakt de methode gebruik van visueel materiaal,
digibordsoftware en leerling-software. Tevens gaan
we dit schooljaar meewerken aan een pilot van de
methode voor digitale verwerking van de leerstof. Dus
i.p.v. verwerking in het werkboek is dit op de computer/
iPad. Begin oktober breiden we het aantal iPads uit,
zodat met een hele groep digitaal gewerkt kan worden.
De iPads zijn ook fijn te gebruiken bij andere vakken.
Het niveau van de lesstof is duidelijk hoger dan bij onze
vorige methode “Taaljournaal”. Om goed de aansluiting
te kunnen maken, gebruiken we deze periode om extra
aandacht te besteden aan begrippen en lesstof die de
kinderen nog niet hebben gehad. Gelukkig hebben we
een lang schooljaar, zodat er voldoende tijd is om de
ontbrekende lesstof aan te bieden.
Afgelopen studiemiddag, 22 september hebben we
de eerste evaluatie van de methode gehouden en alle
leerkrachten waren erg enthousiast. Mocht u meer
informatie over de methode willen lezen kunt u de site
www.taal-op-maat.nl of spelling-op-maat.nl bezoeken.
Ook is het natuurlijk mogelijk om tijdens de eerste
woensdag van de maand het taal- en spellingboek van
uw kind in te zien.

DIGIDUIF APP
Al een groot aantal jaren maken we voor de
communicatie tussen de ouders en de school gebruik
van digiDuif. Wist u dat door de gratis youConnect app
op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden u ook
op deze wijze de informatie van digiDuif kunt ontvangen?
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WEEK VAN DE PAUZEHAP
Deze week hebben groep 5 t/m 8 meegedaan met de
week van de Pauzehap. Om kinderen te leren gezonde
keuzes te maken heeft Ik eet het beter, in samenwerking
met het Voedingscentrum, verschillende interactieve
lesprogramma’s ontwikkeld. Daarmee ontdekken
en ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde
producten doen voor hun lijf.
Zo worden ze zich bewust van wat ze dagelijks eten en
drinken en leren op een speelse manier om te kiezen
voor gezond. Bij het hele lesprogramma ligt de nadruk
op samen doen en samen beleven. Gezond eten wordt
vanzelf leuk en lekker!
In dagelijks 10 minuten leren de leerlingen heel veel
gezonde pauzehappen kennen. En natuurlijk proeven ze
allerlei lekkere tussendoortjes die bij het programma
horen.
Hierbij willen u wijzen op het meegeven van gezonde
pauzehappen aan uw kind. In de school hebben we de
volgende afspraak: voor rond 10.00 uur alleen fruit en
drinken daarnaast eventueel een boterham of gezonde
koek. Voor de lunchpauze een broodmaaltijd en drinken.
Op internet zijn allerlei sites te vinden met ideeën voor
gezonde en vullende tussendoortjes.

Laten we dit jaar weer met grote getalen mee doen en
een gooi doen naar die fel begeerde bokaal!

GAAN WE WEER VOOR DE
SCHOLENBOKAAL 2016?

Informatie over de inschrijving, kosten en starttijd zal
later volgen via de Digiduif.

Vorig jaar hebben we net niet de Scholenbokaal
gewonnen. Dit jaar zal op zondag 30 oktober 2016 de
Heemstedeloop georganiseerd worden. Een van de
afstanden is de Familyrun van 1,5 km waar wij met
de gehele school aan deel kunnen nemen. Door met
het grootste aantal leerlingen mee te lopen kunnen
wij als school de Heemsteedse Scholenbokaal in de
wacht slepen. De winnaar van de Scholenbokaal mag
zich ook een jaar lang de sportiefste basisschool van
Heemstede noemen!

We willen graag voor de nieuwe website voorafgaand
aan de loop een groepsfoto maken met alle lopers van
de school!
Met vriendelijke groet,
Tess namens De Sportcommissie
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NIEUWS VAN DE MZR
en te adviseren aangaande voorstellen vanuit het
bestuur. Ook spreken we regelmatig met Domien over de
plannen van de Evenaar.

DAG ALLEMAAL,
Ook dit schooljaar is de MZR weer vol enthousiasme
begonnen!

De ouders in de MZR zijn een schakel om de relatie
tussen ouders, de school en de leerkrachten te
bevorderen. Heb je dus een goed idee, klacht of advies;
spreek Ilse of Martine even aan op school of stuur een
mailtje aan MZRdeevenaar@gmail.com. Op dit moment
werken we aan verbeterde communicatie tussen de klas
en de ouders en checken we of het dyslexieprotocol
voor ouders werkt.

Vanuit de ouders wordt de mzr vertegenwoordigd door
voorzitter Ilse van der Meer, moeder van Julia (groep 8)
Emmy (groep 6) en Anne-May (groep 2a) en secretaris
Martine Verhagen, moeder van Reza (groep 6) en
Florin (groep 4) . Vanuit het personeel nemen juf Ellen
Schollman van groep 1/2a juf Judith Paree van groep 6
en 7 zitting in de mzr. Doel van de MZR is om te luisteren
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KINDERBOEKENWEEK 5 - 16 OKTOBER - “VOOR ALTIJD JONG!”

Van 5 tot en met 16 oktober is het Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema “Voor altijd jong!”. In dit thema staan
opa’s en oma’s centraal.
De Kinderboekenweek is het moment om extra aandacht
te besteden aan Kinderboeken en lezen. Het thema van
dit jaar nodigt uit om op zoek te gaan naar boeken waarin
opa’s en oma’s centraal staan. En natuurlijk: om kinderen
te laten ervaren hoe leuk het is om te lezen en voorgelezen te worden.
Op woensdag 5 oktober mogen alle kinderen verkleed
als hippe opa of oma naar school komen. Om 09.00 uur
zal de Kinderboekenweek feestelijk geopend worden in
de hal.
Op ons nieuwe boekenmeubel komen allerlei boeken te
staan waarin opa’s en oma’s een belangrijke rol spelen.
Speciaal voor deze week zijn een aantal mooie, nieuwe
boeken aangeschaft waarmee de leerkrachten leuke
lessen rondom dit thema kunnen geven.
Voorbeelden van nieuwe titels:
“Boer Boris gaat naar oma” (groep 1 & 2)
Boer Boris heeft met zijn zusje Sam en broertje Berend
een hele hoop fruit geplukt. Ze nemen het mee in de
trein naar oma want die kan er lekkere sap, jam en taarten van makWen. Het lijkt wel veel werk voor een lieve,
oude oma…Of toch niet?
“Een kus van mij” (groep 3 & 4)
Dit ben ik. Ik ben het kind van mam en pap. En de zus van
zus. Ik heb ook een oom en een neef. Wat is dat fijn!.
“De oma van mijn oma van mijn oma” (groep 5 & 6)
Aan de hand van ruim honderd oma’s en opa’s duik je
met dit boek de geschiedenis in. Hoe leefde de oma
van je oma? En daar de oma van. Van theekransje tot
Facebook, van paard tot elektrische fiets en van ganzenveer tot smartphone. Een vrolijk geschiedenisboek voor
nieuwsgierige kinderen.
“Familiegeheim” (groep 7 & 8)
Waarom heeft Eva haar grootouders nooit ontmoet? Als
haar opa begraven wordt, is daar verder niemand bij.
Maar later ziet ze een oude vrouw bij het graf. Wie is dat?
Haar moeder geeft geen antwoord op haar vragen, dus
ze gaat zelf op zoek.
Tevens bezoekt groep 5 en 6 de bibliotheek voor het
programma “Doe de leeselixer mixer” en groep 7 en 8
gaan naar de bibliotheek om de schrijfster Jowi Schmitz
te ontmoeten.
Het podium wordt omgetoverd tot leeshoek.
We zullen samen met alle kinderen een doorlopend verhaal schrijven wat start in groep 1/ 2 en eindigt in groep
8. Het zal een bijzonder verhaal worden met natuurlijk
een opa of oma als belangrijke personage. Dit verhaal
wordt voorgelezen als we op vrijdag 16 oktober de Kinderboekenweek afsluiten.
We kijken uit naar een mooie Kinderboekenweek!
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NIEUWS UIT GROEP 1/2A
Voor dit thema is gekozen, omdat ieder kind een familie
heeft. Bij ieder kind ziet de samenstelling van de familie
er weer anders uit en elk gezin heeft zijn eigen gewoontes
en dagelijkse routines.

Verslag groep 1/2A:
We zijn alweer enige weken gestart in het nieuwe
schooljaar.
De eerste dagen zijn we in de groep vooral bezig geweest
met de school en klassenregels. Veel kinderen kenden de
regels nog van vorig schooljaar. De eerste week hebben
we de regel “er is er een aan het woord zodat je de ander
goed hoort” centraal gesteld.

Jonge kinderen zijn vooral bezig met hun familie dichtbij.
Wie woont er bij mij thuis?. Bij wie ga ik logeren?. Oudere
kinderen ontdekken dat hun gezin deel uitmaakt van een
grotere familie. Ook papa en mama hebben een vader en
een moeder. Opa en oma zijn vroeger ook kind geweest.
Dit zijn de aspecten die het uitgangspunt vormen voor het
thema.

Door het doen van allerlei spelletjes op het gebied van
groepsvorming hebben we elkaar goed leren kennen. Een
van de spelletjes was dat een leerling naar de gang ging,
vervolgens wisselden de leerlingen van plaats en moest
er geraden worden wie er weg was.

In de wisselhoek is een huis gebouwd waar de kinderen
kunnen logeren en waar feest gevierd kan worden. De
kinderen hebben een tekening van hun gezin gemaakt
en de namen van de gezinsleden erbij gestempeld.
Door middel van tekeningen is er bekeken hoe kinderen
opgroeien.

De traditionele verjaardagskalender hangt weer in de klas,
zodat we weten wanneer er iemand jarig is.
We werken alweer enige weken aan ons eerste thema
van het jaar “familie”. Dit thema sluit mooi aan op de
Kinderboekenweek die 5 oktober start met als thema opa
en oma.

Eerst zijn ze een baby, vervolgens een peuter, kleuter,
basisschoolleerling, middelbare schoolleerling en gaan ze
studeren of werken en zijn ze volwassen.
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Vanaf 1 oktober is de speelgoeddag
alleen op de eerste vrijdag van de
maand en spelletjesdag op de derde
vrijdag van de maand.

van 3 ouders per groep, van 11.45 uur tot 12.15 uur. Deze
ouders begeleiden dan een groepje kinderen bij het
spelen van een gezelschapsspelletje. De kinderen mogen
van thuis een spelletje meenemen.

Tijdens de rekenkring is er gekeken:
- Hoeveel kinderen er broertjes of zusjes hebben of enig
kind zijn?
- Wie is de langste en kleinste van de klas, is de oudste
leerling altijd het langst?

Vanaf 1 oktober zal er alleen op de eerste vrijdag van de
maand een speelgoeddag plaatsvinden en spelletjesdag
op de derde vrijdag van de maand.

In de bouwhoek hebben de kinderen opdrachten
uitgevoerd.

Ouders die zich voor dit halfuurtje willen aanmelden
kunnen dit doen door hun naam te zetten op een
intekenlijst op het informatiebord. Op deze lijst staan
alle spelletjesochtenden voor het hele schooljaar al
aangegeven.

- Bouw een huis waarin je met je gezin kunt wonen.
- Bouw van blokken een stoel voor in het huis waarin je
ook echt kunt zitten.
Voor een activiteit in het kader van het thema willen wij
u vragen om uw kind een babyfoto van zichzelf en een
foto van de opa’s en oma’s mee te geven. Dit mogen ook
printjes zijn.

Wij hopen dat u begrijpt wanneer wij u vragen geen
jongere broertjes/zusjes mee te nemen.

Juf Jolande en Juf Ellen

Dit schooljaar willen we de traditionele speelgoeddag
terugbrengen naar een keer per maand, daarnaast zullen
we er een spelletjesochtend aan toevoegen.
Om deze ochtend mogelijk te maken vragen we de hulp
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NIEUWS UIT GROEP 3
Maxim:

Kee:

Ik vind lezen eigenlijk wel makkelijk. Ik vind het
stickerboekje leuk. Dan moet je eerst het woord
lezen en dan de sticker erbij plakken. Aap vind ik heel
makkelijk en die kan ik dan gelijk opplakken. Op de
computer vind ik ook leuk.

Rekenen vind ik soms moeilijk. De sommetjes vind ik
soms moeilijk. maar ik vind het ook wel leuk. Gym , leren
lezen en de klikklak boekjes vind ik leuk. Met de klikklak
boekjes kun je woorden maken.

Elisa:
Tekenen vind ik leuk en
ook in het rekenboekje.
Lezen in het kleine
leesboekje is ook leuk.

Abigail:
Met juf Claire hebben
we een schilderij
gemaakt van ons zelf
en we hebben ook nog
hondjes en katjes van
klei gemaakt. Dat vond ik
heel erg leuk.computer
vind ik ook leuk.

Felix:
we krijgen gym van meester Niels. Ik vind het leuk om
tik spelletjes te doen. Ik vind alles wel leuk.

Canike:
Ik vind gymmen leuk
en op de computer. Op
de computer doe ik een
rekenspel. Dat kan ik
goed.

Klaas:
We hebben muziek van meester Gunnar. Bij het begin
van de les moeten we het wakker worden lied doen. Dat
is leuk. We gaan trommelen en zingen. Dat was het.
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PRIJSVRAAG

HOI! Ik ben een vriendje van Evi en zit, net als zij,
op De Evenaar! Evi vindt dat ik een échte Evenaar-naam verdien!
Er hangt vanaf morgen een poster in school, waar jij een
mooie naam voor mij mag opschrijven!
De winnaar krijgt een leuke verrassing!...én eeuwige roem..;-)
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NIEUWS UIT GROEP 5
De eerste anderhalve maand van het schooljaar is
een feit. We zijn vol goede moed begonnen. Soms is
het nog wel even wennen in groep 5. Zo is topografie
nieuw, werken we met Engels nu ook in een werkboek.
Daarnaast hebben we de eerste tutortraining gehad,
want na de herfstvakantie start het tutoren met groep
1/2b. We hebben daar al reuze zin in! Dan werken we
met ook nog de nieuwe taalmethode Taal op maat en
dat is best een overgang met betrekking tot de oude
methode. Maar we zetten ons beste beentje voor, en
dat is de weg.
Verder hebben we, net als vorig jaar, wekelijks een
'held van de week'. Rond de naam van de held
schrijven de kinderen op een groot wit papieren vel
een compliment over een kwaliteit/karaktertrek
van de held. Aan het einde van de week worden de
complimenten voorgelezen. Dit ter bevordering van
een positief sociaal klimaat in de groep.
Ook hebben we in groep 5 deze maand de boekentop
3 samengesteld met als thema: avontuur. De top 3
bestaat uit twee Harry Potterboeken en het boek
Warrior Cats. (zie foto onder)
Ook, net als vorig jaar, zijn we gestart met de
gedichtenboom. Alle kinderen hebben een gedicht
uitgekozen en in de boom gehangen. Wekelijks halen
we een gedicht uit de boom, lezen het voor, raden wie
het in de boom heeft gehangen en beoordelen het.
Zo gaan we een gedichten top 10 samenstellen. (Foto
rechter pagina)

Het boek waaruit, tijdens het 10-uren wordt
voorgelezen is: Oma ontsnapt van Janneke Schotveld.
Dit boek gaat over Tibbeltje en haar oma die op de
vlucht slaan, omdat oma niet de rest van haar verdere
leven in huize Welgemutst wil slijten. De kinderen
vinden het een leuk boek!

Juf Miranda, juf Annelies en groep 5

BOEKEN TOP 3 VAN GROEP 5
Thema september: Avontuur
1

2
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NIEUWS UIT GROEP 5
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NIEUWS UIT GROEP 7
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NIEUWS UIT GROEP 7
positieve groepsvorming, het is leuk om te merken dat
de kinderen hier zo enthousiast aan meedoen

Na een aantal weken in groep 7 zijn we allemaal alweer
aardig gewend. Er wordt al hard gewerkt. Zeker ook met
de nieuwe methode voor taal en spelling. Dit is soms
best lastig, maar we leren wel veel nieuwe dingen. Het
eerste huiswerk is ook al mee naar huis gegaan. De
kinderen hebben steeds een week om hun huiswerk te
leren, hierdoor leren zij zelf plannen. Er is ook tijd voor
leuke dingen, zo doen wij op maandag 26 september
mee aan de Heemstede sportdag. De handvaardigheid
lessen van juf Claire waren ook leuk, het waren twee
tekenlessen. We hebben de eerste les met stralend weer
lekker buiten getekend en de tweede les geoefend met
perspectief tekenen.

Misschien dat sommigen van jullie het al is opgevallen
dat er dit schooljaar een nieuwe meester op school is.
Ik wil mij via deze “Belevenaar” dan ook even kort aan
jullie voorstellen. Mijn naam is Barry van der Woerd en ik
ben 27 jaar oud. Dit schooljaar zal ik mijn lio stage lopen
op de Evenaar. Ik doe dit op maandag in groep 6 en op
vrijdag ben ik te vinden in groep 7. Ik fiets elke maandag
en vrijdag met veel plezier vanuit Zandvoort richting De
Evenaar en ben er ook van overtuigd dat dit de rest van
het schooljaar zo zal blijven. Mochten jullie nog vragen
hebben dan kunnen jullie altijd even langskomen, op
maandag in groep 6 en op vrijdag in groep 7.

Op woensdag is juf Judith naast rekenen, Engels
en geschiedenis ook bezig met sociaal emotionele
werkvormen. Deze werkvormen richten zich op de

Groetjes, Meester Barry

Wij hopen er met zijn allen een leuk en leerzaam schooljaar van te maken!
Juf Judith, meester Barry en juf Hanne
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